Algemene informatie

september 2007

B.C.Vlist is opgericht op 19 juni 1991
17e Jaargang nummer 1
Dit clubblad verschijnt in september, december, februari en april.
Bestuur:
E-mail:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Wedstrijdsecr.:
Leden-administratie:
Zaalhuur zaken:
Jeugdzaken:

bestuur@bcvlist.nl
Tel.nr.
Henk Lijbrink
503042
Marloes Eegdeman 342782
Rob van Rossum
362481
Adrie de Kwaasteniet
341231
Gijs Heikamp
509922
Kim Scheer
341045
Marjan van der Graaf
343014

Evenementencommissie:
Henk Lijbrink
503042
Adri Vreeke
André de Jong 375139
René de Wilde
Redactie Losse Veertjes: Rob van Rossum
Kim Scheer
Trainer:

512129
502574
362481
341045

Jasper v.d. Weijde. 0180-511141

Contributie:
normaal:
competitiespeler:
Senioren
€ 130,00
+ € 14,00
Junioren
€ 65,00
+ € 7,00
Het verenigingsjaar loopt van juli t/m juni.
Het speelseizoen van september t/m juni. De contributie voor een deel van het
seizoen is voor senioren € 13,00 per resterende maand,
en voor junioren € 6,50 per resterende maand.
Nieuwe leden kunnen een proefperiode van 3 maanden lid zijn
voor € 39,00 voor senioren of € 19,50 voor junioren.
Bankrelatie:

Rabo-Bank

Rekeningnummer: 1185.38.144

Drukwerk:
Luma drukwerkservice, Stolwijk

Internetsite : www.bcvlist.nl
E-mail :
bestuur@bcvlist.nl

Internet-adres van de N.B.B. en Distrikt Zuid-West:
www.badminton.nl/
en
http://zuidwest.badminton.nl/
(voor de uitslagen van de competitie teams)
Uitslagen vind u het makkelijkst als u het afdelingsnummer van uw team weet.
Opzeggingen:
Opzegging moet tenminste 6 weken voor het einde van het contributiejaar,
(dus vóór 15 mei) schriftelijk plaatsvinden bij de secretaris.
Marloes Eegdeman Poldertocht 9 2821 ZP Stolwijk 0182-342782
Sportzaal "Concordia" (Haastrecht)
Concordiaplein 1
2851 VV Haastrecht
Tel. Beheerder: G.J. van Vliet: 0182-501103
Tel. Foyer 503032
Sportzaal "De Stolp" (Stolwijk)
Jan Steenlaan 16
2821 VB Stolwijk
Tel. Beheerder: A.K. Rijpma: 0182-341513
Tel. Foyer 342099
Speelgelegenheden
Dag
van

tot

locatie

wie

dinsdag

20.00

22.30

Haastrecht

recreanten

woensdag

19.00

22.00

Stolwijk

competitietraining/
jeugd/recreanten

vrijdag

20.00

23.00

Haastrecht

competitiewedstrijden/
recreanten

Op woensdagavond traint onze trainer :
• de jeugd van ......................................19:00 tot 20:15 uur
• team 3 + reserve spelers van ............20:15 tot 21:00 uur
• team 1 en 2 van .................................21:00 tot 22:00 uur
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Redactie van de "Losse Veertjes"
Rob van Rossum en Kim Scheer.
E-mail: robadoo@wanadoo.nl
Wilt u de kopij voor de volgende "Losse Veertjes"
uiterlijk 15 maart 2007 bij de redactie inleveren.
Graag op diskette of via e-mail.
Bij voorbaat hartelijk dank.
En gebeurt er iets dat het vermelden in dit blad waard is.
Of het nu leuk – gezellig - belangrijk – grappig of misschien ludiek is,
MAIL – SCHRIJF - BEL - VERTEL HET ONS.
Want ik zit soms net te wachten op jouw stukje om dit blad weer wat leuker te
maken.
Rob van Rossum tel. 0182-362481 robadoo@wanadoo.nl

Uitnodiging A.L.V. (Algemene-LedenVergadering)
BC Vlist 2007
Aan alle leden:
En dan met name de Jeugdleden van onze vereniging,
want de mening van alle leden moet eigenlijk gehoord worden
op een A.L.V.
Hierbij nodigen we u uit tot het bijwonen van de
Algemene-LedenVergadering van BC Vlist.
Deze zal worden gehouden op
dinsdag 16 oktober 2007 in de kantine van
sportzaal Concordia te Haastrecht.
AANVANG : 19:45 uur.
Agenda:
1.
Opening en vaststellen agenda
2.
Bestuursverkiezing.
Volgens artikel 10 lid 3 van onze statuten worden de leden van het
bestuur gekozen voor de duur van 2 jaar.
Aftredend en herkiesbaar : Gijs, Marloes, Kim, Adrie.
Aftredend en niet-herkiesbaar: Henk Lijbrink.
3.
Verslag algemene ledenvergadering van 17 oktober 2006
Het verslag is opgenomen op pagina 5,6,7.
4.
Financiële verantwoording van seizoen 2006/2007.
De financiële verantwoording is opgenomen op pagina 9,10.
5.
Verslag kascommissie.
6.
Vaststelling contributies seizoen 2007/2008.
Het bestuur heeft besloten de contributies te willen verhogen.
Wij stellen voor een verhoging van
€ 15,00 voor Senioren en € 20,00 voor Junioren.
Hiermee komt de contributie voor Senioren op € 145,00
en voor junioren € 85,00 per seizoen.
7.
Begroting seizoen 2007/2008.
De begroting is opgenomen op pagina 11.
8.
Rondvraag.
9.
Sluiting.
Namens het bestuur van de BC Vlist,
Rob van Rossum.

Verslag Algemene Ledenvergadering BC Vlist 17-10-2006
Datum: 17 oktober 2006
Tijd:
20.00 uur
Plaats:
Concordia te Haastrecht
Aantal leden vereniging:
Aantal aanwezige leden:

78
28

1.

Opening en vaststellen agenda.
Henk Lijbrink opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk
welkom.

2.

Bestuursverkiezing.
Na 2 jaar is aftredend en herkiesbaar Rob van Rossum. Rob geeft aan
om weer voor 2 jaar in het bestuur te blijven. Aftredend en niet
herkiesbaar is Marjan van der Graaf. Ons bestuurslid Adrie de
Kwaasteniet neemt het wedstrijdsecretariaat van Marjan van der Graaf
over.
Het bestuur bedankt Marjan van der Graaf voor haar enthousiasme en
goede inzet (sinds 1993 bestuurslid)!

3.

Verslag algemene ledenvergadering van 25 oktober 2005.
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4.

Financiële verantwoording van seizoen 2005/2006
Als toelichting op het financieel verslag komt Rob van Rossum met het
bericht dat we ook dit jaar winst hebben gemaakt. Positieve effecten: het
opnieuw wegvallen van de trainer, zaalhuurbezuiniging, een financiele
meevaller van de NBB en ook dit jaar weer de grote opbrengst van de
Grote-Club-Actie.
Wil Heuvelman vraagt zich af waarom er in de begroting 2006/2007
lagere kosten zijn opgenomen voor de NBB. Rob van Rossum geeft aan
dat dat komt door het minder aantal leden.
Arno Groenendal vraagt hoeveel leden we op dit moment hebben. Rob
geeft als antwoord dat we op dit moment 78 leden hebben.
Gerdie Visser vraagt waarom de winst niet terugkomt in de begroting
van 2006/2007.
Rob van Rossum geeft aan dat de winst naar de spaarrekening gaat.

5.

Verslag kascommissie

De kascommissie heeft geen onregelmatigheden in de gevoerde
administratie gevonden. De kascommissie zal volgend seizoen wederom
bestaan uit Krijn Eegdeman en Sjaak Tukker.
6.

Vaststelling contributies seizoen 2007/2008
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het vorige seizoen hebben
we besloten om geen contributieverhoging toe te passen. Ook in het
nieuwe seizoen zullen we geen contributieverhoging toepassen. Rob van
Rossum geeft als toelichting dat we op dit moment best wel een verlies
op ons kunnen nemen vanwege onze tegoeden op de spaarrekening.
De contributie voor senioren bliift € 130,00 en voor junioren € 65,00
per seizoen.
MEER OVER DIT ONDERWERP IN PUNT 7

7.

Begroting seizoen 2006/2007
In de begroting voor het speelseizoen 2006/2007 is een nieuwe post,
“Nieuwe activiteiten”, opgenomen. De bedoeling is dat we bestaande
leden willen behouden, maar dat we ook zeker willen groeien. Om dit
o.a. te bewerkstelligen willen we meer advertenties voor ledenwerving
plaatsen in de plaatselijke kranten. Ook willen we informatieve stukjes
plaatsen, te denken valt bijvoorbeeld aan wedstrijdverslagen van de
competitieteams. Deze kosten kunnen we dan uiteraard op korte / lange
termijn wellicht weer worden gedekt door meer inkomsten, door de
contributie van nieuwe leden.
Onze nieuwe trainer, Jasper van der Weijde, kan hier ook een goede
draai aangeven voor zowel de senioren, maar met name voor de jeugd.
Het bestuur is dan ook bezig met het opstellen van een beleidsplan.
Tevens is er in de begroting een hogere post opgenomen voor de
zaalhuur. Dit jaar gaan we de clubkampioenschappen op vrijdagavonden
organiseren, dit betekent extra zaalhuur. Ook is er voor de
woensdagavond een half uur extra gehuurd voor de training van
reservespelers en competitiespelers.
Henk Lijbrink geeft tenslotte nog aan dat we nu over de middelen
beschikken en dat het bovengenoemde het proberen waard is!
Rob geeft hierbij aan dat de leden de komende jaren wel rekening
moeten houden met een kleine jaarlijkse stijging van de contributie.
Dit omdat de kosten van zaalhuur en bondscontributie ook ieder jaar
stijgen.
De jeugd zal daarbij meer stijging krijgen dan de senioren want het
beleid dat een jeugdlid de helft betaalt van een seniorlid komt niet
overeen met de kosten.

Rob van Rossum vraagt aan de leden of er nog meer suggesties zijn:
Marion Jansen geeft aan dat we misschien eens op een
braderie/jaarmarkt onze club kunnen promoten. Rob van Rossum geeft
als antwoord dat het bestuur hier al ervaring mee heeft en dat hier
weinig tot niets uit voort komt.
Harry van Eck vraagt of er misschien speelgelegenheid kan worden
gecreëerd op de vrijdagavond. Rob van Rossum geeft aan dat deze
mogelijkheid er al is. Er zijn nl. vrijdagavonden waarop maar 1
competitieteam thuis speelt en dan zijn er 2 banen vrij voor vrij spelen.
Er zijn zelfs vrijdagavonden met 4 vrije banen. Een overzicht hiervan is
opgenomen in de Losse Veertjes.
8.

Rondvraag
• Marion Janssen en Frits ter Meulen vragen of er een
mogelijkheid is om een bedrijventoernooi te organiseren.
Dit is vorig jaar ook tijdens de Algemene Ledenvergadering
genoemd, maar helaas moeten we daarvoor organisatoren /
vrijwilligers hebben en die zijn er niet.
• Gerdie Visser vraagt hoe de clubkampioenschappen dit jaar
worden gespeeld. Rob van Rossum geeft aan dat we dit
seizoen de clubkampioenschappen op vrijdagavond(en)
spelen.
• Gerdie Visser vraagt wanneer er weer interne competitie
avonden worden georganiseerd. Rob van Rossum geeft aan
om een lijst te maken met belangstellenden, bij voldoende
animo kunnen we dit wellicht weer opstarten.
• André de Jong meldt dat de kleedkamers/douches erg vies
zijn, is er geen mogelijkheid om een klacht bij de Gemeente
in te dienen?
• André de Jong geeft aan dat hij de website van BC Vlist
onderhoud, informatieve stukjes etc. zijn van harte welkom!
• Erik Swinkels vraagt of het clubblad niet digitaal kan
worden uitgegeven. Rob van Rossum geeft aan dat we dit
op papier blijven drukken. Een digitale versie is wel op de
website opgenomen.

9.

Sluiting
Henk geeft tenslotte nog het woord aan Jasper van der Weijde over het
beleidsplan. Jasper geeft aan dat als we zo doorgaan de vereniging op
den duur dood bloedt en dat zou zonde zijn. We willen meer leden,
jeugd en senioren, en dit krijgen we door zelf enthousiast te zijn over de
club. Door met zijn allen hier aan te werken kunnen we weer een
bruisende club worden. We moeten verschillende commissies opstellen
om bijvoorbeeld leuke dingen te organiseren. Dit heeft uiteraard tijd
nodig, maar over een paar jaar komen we op de goede weg. Doordat het
bestuur nu een beleidsplan gaat opstellen krijgen we op korte termijn
hopelijk een omslagpunt!
Rob van Rossum geeft aan dat het beleidsplan binnenkort wordt
opgenomen in de Losse Veertjes.
Henk Lijbrink bedankt de leden voor de aanwezigheid
en sluit de vergadering om 21.00 uur.

De financiële cijfers van het seizoen 2006-2007.
De Resultatenrekening is wat we hebben uitgegeven en ontvangen.
De Begroting die er naast staat was een jaar eerder op papier gezet om te
schatten hoe het zou gaan lopen dat jaar.
Ik vind het wel nuttig om die twee dingen naast elkaar af te drukken zodat u kunt
zien wat de verwachting was en wat het geworden is.
Rob van Rossum.
Resultatenrekening Speelseizoen 2006 - 2007
Begroting voor
speelseizoen 2006 - 2007

van 1-7-2006 t/m 30-6-2007
Grootboekrekening

Trainingskosten Stolwijk
Zaalhuur
Shuttles
NBB lidmaatschap kosten
Algemene kosten
Kamer v. Koophandel
Drukkosten Clubblad
Postzegels en Enveloppen
Bankkosten
Ontvangen contributie
Opbrengst Grote-Club-Actie
Ontvangen
advertentie bijdrage
Rente baten

<< Winst of Verlies >>

Totaal

Debet

Credit

Debet

Credit

(kosten)

(opbrengsten)

(kosten)

(opbrengsten)

Balans per 30-06-2007
Een balans is altijd een overzicht van
ons bezit (geld en nog-te-ontvangen-bedragen)
en
onze schulden (dingen die we op 30-6 nog moesten betalen.)
Balans per 30-6-2007
Grootboekrekening

Debet

Credit

(bezit)

(schulden)

Kapitaal (per 01-07-2006)
Kas
RABO Bank Betaal rek. 1185.38.144
RABO Bank Spaar rek. 1018.518.207
Kruisposten
Debiteuren
(Nog te ontvangen bedragen)
Crediteuren
(Nog te betalen facturen)

<< Winst of Verlies >>
Totaal

Wat houden we over aan het eind van het seizoen?

Begroting speelseizoen 2007-2008
Begroting voor speelseizoen 2007 - 2008
Grootboekrekening

Debet
Credit
(kosten) (opbrengsten)

Trainingskosten
Zaalhuur
Shuttles
Ned.Badminton Bond (N.B.B.)
Nieuwe Activiteiten
"Kies voor Hart en Sport" e.d.
Algemene kosten
Heffing Kamer van Koophandel
Drukkosten Clubblad
Postzegels en Enveloppen
Bankkosten
Contributie
Opbrengst Grote-Club-Actie
Advertentie bijdrage
Rente baten

<< Winst of Verlies >>
Totaal

Contributie verhoging
Het bestuur wil graag een voorstel voor contributieverhoging doen:
€ 15,- voor seniorleden en € 20,- voor juniorleden.

Erik Rengelink is voor het eerst Opa geworden.
Net na afloop van onze buitentraining op 29 augustus
werd Erik gebeld met het heugelijke feit dat hij en zijn vrouw Jellie
Opa en Oma zijn geworden van een gezonde kleindochter "Lieke"
En daarom feliciteren wij Erik en Jellie van harte namens de
gehele vereniging.

29 aug 2007. :
verzamelen voor
de buitentraining.

VERZAMELINGEN EN EEN BLIJDE BOODSCHAP
De Verzamelaar.
Wie ons gezin een beetje kent weet dat we een drietal bijzondere kinderen
hebben. Nou zegt iedere ouder dat wel van zijn kinderen maar echt, die van ons
zijn heel bijzonder.
Zo hebben wij daar onze Erik van 9 jaar, een groot verzamelaar. Zijn ambitie is
om als hij iets ziet wat hij leuk vindt daar alles van te hebben, alles van te
kennen en uit zijn hoofd te leren.
Zo heeft hij zijn oog laten vallen op de de shampoo's van Andrelon en wel de
300 ml verpakking van doorgaands geheel een paarse kleur . Elke week gaat hij
met iemand boodschappen doen en komt dan steevast thuis met weer een
nieuwe fles.
Wat er op staat leert hij uit zijn hoofd, de grote vermelding maar ook de
ondervermelding, in feite de toelichting en zelfs wat daar weer onder staat, de
eigenlijke bestanddelen.
Zo hebben wij bijvoorbeeld de shampoo voor lang haar, met als toevoeging voor
halflang tot lang haar en als bestandeel, in blauw geschreven, de kiwi!
Dat kent hij dus uit zijn hoofd en dat bovendien voor alle shampoo's en er staan
er nu welgeteld 17 inmiddels in de badkamer.
Erik wordt nu echter toch wel wat ongerust want er zijn geen nieuwe meer, hij
heeft echter al stiekem zijn oog laten vallen op nog een andere variant, de Care
& Repair, de cremespoeling. De eerste daarvan is inmiddels al binnen, die voor
droog, beschadigd haar met lipiden.
En dan te weten dat Pappa allles moet uitproberen, tot en met die "Voor
Gekleurd Haar" toe, Erik hoopt dat mijn grijze haren daarvan veranderen in de
eerst zo fraaie blonde dos maar het wil maar niet lukken.
Ik denk niet dat iemand zo'n decadente voorraad van shampoo's in huis heeft,
zelfs niet de zonnebanktypes uit het Gooi.
De Boodschap.
Maar goed, dat was de inleiding van dit verhaal. Want waar ik nu naar toe wil is
een mooie boodschap die deze leverancier voor de badkamer in zijn produkten
verpakt.
Waar een andere fabrikant het werk- en leefgebied van de gemiddelde luis met
enige treurnis tegemoet treedt, zoniet onze hooggeprezen Andrelon. Nee, geen
negatieve opdruk, zoals "voor beschadigd haar", "voor dood haar", "futloos",
"luizenbos, verkleurd, verknipt, verschraald, vergrijst", nee niets van dit alles!
Andrelon heeft zijn flacons uitgerust met een opdruk die gerangschikt kan
worden naar kleur, met daarin een verfijnde regenboog, Erik weet dat als geen
ander te rangschikken hoor! en wat staat daar dan op vermeld?

•
"Veerkracht",
•
"Iedere "Dag",
•
"Langer Fris",
•
"Verrassend Volume",
•
"Kleurbalans",
•
"Zomerblond",
•
"Verkwikkend",
•
"Twee in Een" en meer van dat soort fraaie omschrijvingen.
Mijn favoriet qua benaming is :
• "De perfecte krul".
En dan de bestanddelen:
•
"zonnebloem",
•
"bamboe",
•
"kiwi",
•
"satijn",
•
"perzik-extract",
•
"ei en proteine" en meer van dat moois.

Moraal van het verhaal.
Waar het dus om draait in dit leven is niet de inhoud, dat is het zelfde, maar de
verpakking en de boodschap, je moet het er mee doen en je kan er wat van
maken. Zo gaan we met onze talenten lekker dit seizoen aan de slag,

gaan we trainen tot we een ons wegen, streven we naar goede wedstrijden,
veel speelplezier en wellicht een klein of iets groter bokaaltje! De champagne
ligt nog in overvloed in de kelder, dat kan al vast niet meer stuk.
Om ieder alvast op weg te helpen met deze goede voornemens, zoek in de
winkel naar de laatste versie van Andrelon "WINTERBOOST"!!!!, wij vonden
hem in een mooi gesorteerd winkeltje in Oudewater, maar ook Haastrecht en
Stolwijk zullen daarin vast ook wel kunnen voorzien. Dat sleept je de komende
jaargetijden in ieder geval door.
Sijo ("voor gekleurd haar") Oudendag.

Vriendschappelijke wedstrijd tegen Lekkerkerk 15-09-2007

Regio Comptitie 2007 – 2008
Team 1

Wedstrijd

Dag

Datum

Tijd

Plaats

BC Vlist 1

BCR '91 6

vrijdag

21-09-07

20.00 uur

Haastrecht

Katwijkse BC 1

BC Vlist 1

maandag

24-09-07

19.30 uur

Katwijk

BC Vlist 1

SV Vridos 2

vrijdag

05-10-07

20.00 uur

Haastrecht

BV DEO 4

BC Vlist 1

zaterdag

13-10-07

09.30 uur

Nootdorp

BC Vlist 1

BC de Akkers 2

vrijdag

02-11-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Vlist 1

BC Sluyk
Lekkerkerk 2

vrijdag

09-11-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Maassluis 3

BC Vlist 1

vrijdag

23-11-07

19.00 uur

Maassluis

BCR '91 6

BC Vlist 1

zaterdag

01-12-07

18.00 uur

Barendrecht

BC Vlist 1

Katwijkse BC 1

vrijdag

07-12-07

20.00 uur

Haastrecht

SV Vridos 2

BC Vlist 1

zaterdag

15-12-07

19.00 uur

Giessenburg

BC Vlist 1

BV DEO 4

vrijdag

21-12-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Sluyk
Lekkerkerk 2

BC Vlist 1

vrijdag

11-01-08

20.00 uur

Lekkerkerk

BC Vlist 1

BC Maassluis 3

vrijdag

18-01-08

20.00 uur

Haastrecht

BC de Akkers 2

BC Vlist 1

woensdag

23-01-08

19.30 uur

Spijkenisse

Team 2

Wedstrijd
Mijnlieff Shuttlek 4 BC Vlist 2

Dag

Datum

Tijd

Plaats

vrijdag

21-09-07

19.30 uur

Krimpen a/d Lek

vrijdag

28-09-07

20.00 uur

Haastrecht

woensdag

03-10-07

19.00 uur

Hendrik Ido Amb.

vrijdag

12-10-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Vlist 2

BC Sluyk
Lekkerkerk 5

Silver Shuttle 2

BC Vlist 2

BC Vlist 2

BC De Krammer 5

BC Refoba 5

BC Vlist 2

zaterdag

03-11-07

12.00 uur

Vlaardingen

SV Vridos 6

BC Vlist 2

zaterdag

17-11-07

15.00 uur

Giessenburg

BC Vlist 2

BC Cross Smash 5

vrijdag

23-11-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Vlist 2

Mijnlieff Shuttlek 4

vrijdag

30-11-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Sluyk
Lekkerkerk 5

BC Vlist 2

zaterdag

08-12-07

12.30 uur

Lekkerkerk

BC Vlist 2

Silver Shuttle 2

vrijdag

14-12-07

20.00 uur

Haastrecht

BC De Krammer 5 BC Vlist 2

vrijdag

21-12-07

20.30 uur

Oude Tonge

BC Vlist 2

SV Vridos 6

vrijdag

11-01-08

20.00 uur

Haastrecht

BC
Cross Smash 5

BC Vlist 2

donderdag

17-01-08

19.30 uur

Werkendam

BC Vlist 2

BC Refoba 5

vrijdag

25-01-08

20.00 uur

Haastrecht

Team 3

Wedstrijd

Dag

Datum

Tijd

Plaats

BC Vlist 3

BC Zoef '74 1

vrijdag

21-09-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Sluyk
Lekkerkerk 7

BC Vlist 3

vrijdag

28-09-07

20.00 uur

Lekkerkerk

BC Vlist 3

Network 2

vrijdag

05-10-07

20.00 uur

Haastrecht

Silver Shuttle 3

BC Vlist 3

woensdag

10-10-07

19.00 uur

Hendrik-Ido-Amb.

BC Cross
Smash 6

BC Vlist 3

donderdag

28-10-07

19.30 uur

Werkendam

BC Vlist 3

Blassekijn 1

vrijdag

02-11-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Vlist 3

BC
Ouderkerk 3

vrijdag

09-11-07

20.00 uur

Haastrecht

BC Zoef '74 1

BC Vlist 3

woensdag

28-11-07

19.30 uur

Nieuw-Lekkerland

BC Vlist 3

BC Sluyk
Lekkerkerk 7

vrijdag

07-12-07

20.00 uur

Haastrecht

Network 2

BC Vlist 3

vrijdag

14-12-07

20.00 uur

HardinxveldGiessendam

BC Vlist 3

Silver Shuttle 3

vrijdag

21-12-07

20.00 uur

Haastrecht

BC
Ouderkerk 3

BC Vlist 3

dinsdag

08-01-08

20.00 uur

Ouderkerk a/d Ijssel

BC Vlist 3

BC Cross
Smash 6

vrijdag

18-01-08

20.00 uur

Haastrecht

Blassekijn 1

BC Vlist 3

donderdag

25-01-08

20.00 uur

Bleskensgraaf

Mutaties Ledenbestand :
AANMELDINGEN

AFMELDINGEN
Arno Groenendal

Verjaardagen
B.C. Vlist feliciteert iedereen van harte met zijn of haar verjaardag.
September
Rob van den Heuvel
Angélique Sol
Sylvia Burger
Peter Oskam
Kim Scheer
Ellen van Eijk
Eric Rengelink
Cella Verlaan
November
Krijn Eegdeman
Rob Snuverink
Harry van Eck

02
05
14
15
17
19
19
26

01
08
14

Oktober
Aloys de Blok
Bianca de Jong
Nancy Markus
Michelle van den Berg
Judith van Leeuwen
Ineke Visser
Erik Keukens

04
09
09
12
12
20
24

December
Rien van Vliet
Jacqueline Segeth
Wil Heuvelman
Marjan Versloot

02
04
07
31

Kalender B.C. Vlist
Datum
woensdag 29 augustus 2007
dinsdag 04 september 2007
woensdag 05 september 2007
dinsdag 11 september 2007
woensdag 12 september 2007

Vanaf
19:30
20:00
19:00
20:00
19:00

Tot
???
22:30
22:30
22:30
22:30

zaterdag 15 september 2007

12:30

16:00

dinsdag 18 september 2007
woensdag 19 september 2007
vrijdag 21 september 2007
dinsdag 25 september 2007
woensdag 26 september 2007
vrijdag 28 september 2007
dinsdag 02 oktober 2007
woensdag 03 oktober 2007
vrijdag 05 oktober 2007
dinsdag 09 oktober 2007
woensdag 10 oktober 2007
vrijdag 12 oktober 2007
dinsdag 16 oktober 2007
woensdag 17 oktober 2007
vrijdag 19 oktober 2007
dinsdag 23 oktober 2007
woensdag 24 oktober 2007
vrijdag 26 oktober 2007
dinsdag 30 oktober 2007
woensdag 31 oktober 2007
vrijdag 02 november 2007
dinsdag 06 november 2007
woensdag 07 november 2007
vrijdag 09 november 2007
dinsdag 13 november 2007
woensdag 14 november 2007
vrijdag 16 november 2007
dinsdag 20 november 2007
woensdag 21 november 2007
vrijdag 23 november 2007
dinsdag 27 november 2007
woensdag 28 november 2007
vrijdag 30 november 2007
dinsdag 04 december 2007

20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
19:45
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00

22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:00
23:00
22:30
22:00
23:00
22:30
22:00
23:00
22:30
22:00
23:00
22:30
22:00
23:00
22:30

Opmerking
Buitentraining
1e speelavond Haastrecht
1e speelavond Stolwijk

Vrienschappelijke Wedstr.
tegen Lekkerkerk

Alg. Leden-Vergadering

Herfst Vakantie (wel zaal)
Herfst Vakantie (wel zaal)
Herfst Vakantie (wel zaal)

Datum
woensdag 05 december 2007
vrijdag 07 december 2007
dinsdag 11 december 2007
woensdag 12 december 2007
vrijdag 14 december 2007
dinsdag 18 december 2007
woensdag 19 december 2007
vrijdag 21 december 2007
dinsdag 25 december 2007
woensdag 26 december 2007
vrijdag 28 december 2007
dinsdag 01 januari 2008
woensdag 02 januari 2008
vrijdag 04 januari 2008
dinsdag 08 januari 2008
woensdag 09 januari 2008
vrijdag 11 januari 2008
dinsdag 15 januari 2008
woensdag 16 januari 2008
vrijdag 18 januari 2008
dinsdag 22 januari 2008
woensdag 23 januari 2008
vrijdag 25 januari 2008
dinsdag 29 januari 2008
woensdag 30 januari 2008

Vanaf

Tot

20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00

23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00

Opmerking
Sinterklaasavond GEEN ZAAL

Kerst Vakantie GEEN ZAAL
Kerst Vakantie GEEN ZAAL
Kerst Vakantie GEEN ZAAL
Kerst Vakantie GEEN ZAAL
Kerst Vakantie GEEN ZAAL
Kerst Vakantie GEEN ZAAL
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00
20:00
20:00
19:00

22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:30
23:00
22:30
22:30

Bedankje van Linda van Zwienen.
(vorige keer vergeten te plaatsen
nogmaals : Sorry Linda, en zoals beloofd , hier staat hij dan toch.)
Beste bestuur en clubleden,
Zoals jullie waarschijnlijk al wisten ben ik op wintersport geblesseerd
geraakt. Er bleken 3 lendewervelpunten afgebroken te zijn. Ik heb daarvoor 3
dagen in het ziekenhuis in Zell am See gelegen en ben met het vliegtuig
teruggekomen naar Nederland.
Een paar weken geleden (12 februari) kwamen Els en Marjan bij mij langs. Ik
kreeg van hen namens de Badminton vereniging Bc Vlist een kadobon, te
besteden bij Drogisterij Flach. Hartelijk dank hiervoor. Ik heb de bon
inmiddels besteed en heb er een leuk armbandje voor gekocht.
2 weken geleden (14 februari) ben ik voor controle naar het ziekenhuis in
Gouda geweest en zijn er weer foto's van mijn onderrug gemaakt. Die moesten
we daarna bespreken met de orthopeed. Hij zag dat alle wervelpunten weer
aanelkaar waren gegroeid maar zei daarbij ook dat er niet 3 maar 4 punten
gebroken geweest zijn. Ik mag alles weer (opbouwend) gaan doen.
Zodoende weet ik nog niet zeker of ik dit seizoen nog kan/mag komen
badmintonnen maar ik doe mijn best.
Ik ben vanaf maandag 26 februari weer op de fiets naar school gegaan. Buiten
wat spierpijn om gaat dat prima.
Ook wil ik iedereen van de badminton nog bedanken voor de kaarten die ik
ontvangen heb tijdens de weken dat ik met mijn blessure zat en plat op bed
moest blijven liggen.
Vriendelijke groeten van Linda van Zwienen.

Lijst van Adverteerders:
Gebr. Bakker & Zn.
Broere-Lether b.v.
Evengroen
Marcel Eegdeman
Jan van der Eijk
Goudsche IJzerwaren
van der Hoeven
Theo van der Kroon
Gebr. Kruitbosch b.v.
Hoveniersbedrijf van Leeuwen
Jan Meijer Hijwerken
Rabobank Vlist
Schieland-Broere Electrotechniek
De Vries & Verburg

Hoogstraat 30-44-55
Schielands Hoge Zeedijk 59-61
Middelblok 26
Provincialeweg West 22
Grote Haven 48
Fluwelensingel 86
't Vaartland 31
West Vlisterdijk 62
Jaagpad 52
Frans Halsstraat 34
Benedenberg 130
Kleine Haven 1
Schielands Hoge Zeedijk 70
't Vaartland 8

2851 BG
2802 RC
2831 BP
2851 EL
2851 BN
2806 CE
2821 LH
2855 AK
2802 AZ
2821 VE
2861 LJ
2851 BP
2802 RC
2821 LH

Haastrecht
Gouda
Gouderak
Haastrecht
Haastrecht
Gouda
Stolwijk
Vlist
Gouda
Stolwijk
Bergambacht
Haastrecht
Gouda
Stolwijk

Deze bedrijven maken het iedere keer weer mogelijk dat wij de kosten voor het
laten-drukken van ons clubblad en andere dingen weer kunnen dragen en niet
alléén op de contributie van de leden hoeven steunen.
Hiervoor ONZE HARTELIJKE DANK.

Buitentraining op 29 augustus 2007

